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Návrhy usnesení: 
 
ZM odmítá návrh AOPK ČR, Správy CHKO Pálava se sídlem v Mikulově, na zřízení a 
provozování přírodního koupaliště v PP Lom Janičův vrch. 
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Materiál pro jednání ZM dne 22.5.2019 
 
 
Název materiálu:  

Návrh AOPK ČR, Správy CHKO Pálava se sídlem v Mikulově  
– regulace návštěvnosti v PP Lom Janičův vrch 

 
Důvodová zpráva: 
Městský úřad v Mikulově, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního 
plánování dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako pořizovatel územně plánovací dokumentace 
města, předkládá radě města návrh AOPK ČR, Správy CHKO Pálava se sídlem v Mikulově ze dne 
26.11.2018 pod č.j. MUMI 18054683 ve věci řešení regulace návštěvnosti v Přírodní památce (dále 
jen PP) Lom Janičův vrch. 
 
V příloze č. 1) je Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Pálava popsán 
neudržitelný stav devastace přírodní památky a návrh na provozování v letní sezóně v podobě 
přírodního koupaliště. 
 
Na základě osobního jednání s pracovníkem AOPK ČR byl výše uvedený návrh doplněn dne 
11.4.2019 pod č.j. MUMI 19013795, o zpřesnění – stanovení podmínek k zabezpečení a provozování 
přírodního koupaliště, viz. příloha č.2). 
 
Z výše uvedených dokumentů vyplývá, že provozovatel přírodního koupaliště musí zabezpečit provoz 
nejen z hlediska základního hygienického vybavení, ale i z hlediska bezpečného užívání. Například 
zajištěním stabilizace svahů, vybudováním bezpečného mola pro přístup do vody, zajištěním ostrahy a 
plavčíka, a pod..  Upozorňujeme, že oplocení celého areálu není přípustné, neboť se jedná o plochy 
přírody, přírodní památky. 
 
AOPK ČR je ochotna se podílet na přípravě provozování, včetně investic do infrastruktury. 
 
Přírodní koupaliště je v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru Mikulov i s návrhem 
nového Územního plánu Mikulov za podmínky, že hygienické zázemí vznikne mimo přírodní 
památku, v plochách současně zastavěného území. Město Mikulov ani AOPK ČR však v tomto území 
nevlastní žádné pozemky.  
 
Rada města dne 29.4.2019 projednala předložený návrh a nedoporučuje zastupitelstvu města přijmout 
návrh AOPK ČR, Správy CHKO Pálava se sídlem v Mikulově, na zřízení a provozování přírodního 
koupaliště v PP Lom Janičův vrch. 
 
 
Použité zkratky: 
PP – přírodní památka 
 
 
Zpracovala: Irena Prochásková, úřad územního plánování 
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